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Prognosgruppen: Arbetsgruppen för prognosfrågor - Christian Skarman, SCB Stockholm) 
NABO-gruppen: Nätverks- och arbetsgrupp för boendeplanering -(Hans Lindberg, Haninge) 
Redovisning av arbetsgruppernas verksamhet lämnas som vanligt i separata bilagor.  
 
 
Representation i externa arbetsgrupper  
Henrik Gustavsson Göteborg, Jimmy Lindahl Linköping och Marianne Toreblad Helsingborg har represen-
terat KSP i Användarrådet för regionalstatistik, SCB:s organ för samverkan med statistikanvändare 
på kommunal och regional nivå.  
 
Medlemsinformation  
Information till medlemmarna ges främst via föreningens webbplats (www.ksp.se) samt med ny-
hetsbrev via e-post. Webbplatsen spelar en mycket viktig roll för föreningen och dess medlemmar 
men behöver utvecklas.  
 
Seminarier och studieresor  
Föreningen har under verksamhetsåret ej bidragit ekonomiskt till några studieresor. 
 
Avgivna yttranden 
Föreningen har under verksamhetsåret inte avgett några yttranden.  
 
Övrigt  
Styrelsen har beslutat att även detta år låta seniormedlemmar fritt få delta i jubileumskonferensen, 
samt att medlemmar i styrelsen för SKNT (Föreningen Sveriges Kommunala NäringslivsTjänste-
män) skall få delta i årskonferensen på samma villkor som KSP-medlemmar. Styrelsen för SKNT 
(Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän) har fattat motsvarande beslut. KSP och SKNT, FFS 
(Föreningen för samhällsplanering) och SPR (Sveriges Planerares Riksförbund) har också beslutat att 
ha ömsesidig länkning till varandras hemsidor. Styrelsen erbjuder konsultföretag att mot avgift an-
nonsera på hemsidan. Styrelsen har tagit fram en ny informationsbroschyr för föreningen samt där-
vid även moderniserat föreningens logga. Styrelsen har träffat avtal om att få förvara föreningens 
arkiv i SCB:s lokaler samt med stöd av USK påbörjat en digitalisering av föreningens arkiv. 
 
Ekonomi  
Skattmästarens redovisning för verksamheten lämnas i särskild bilaga. 
 
I tur att avgå vid årets stämma är, utöver Hans Lindberg, Haninge vilken som ordförande är vald på 
ett år, Sabina Andersson Halmstad, Pernilla Melin Stockholm samt Gunilla Kärrdahl Jönköping. 
Övriga Marianne Toreblad Helsingborg, Magnus Forslund Västerås, Thomas Lundgren Örnsköldsvik och 
Mona Stensmar Petersen har vardera ytterligare ett år kvar på sina mandatperioder.  
 
Utöver ovanstående adjungeras till styrelsen två personer som löpande utses av styrelsen: dels en 
representant för SKL och dels en representant från SCB. Vid tiden för årsmötet var dessa Hans Ek-
holm (SKL) respektive Ingrid Melin, (SCB).  
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